Archief van de
Vereniging van oud-employé's der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij
12 oktober 2017
Doosnr
Omschrijving
10-1 Publicaties uitgegeven door de vereniging
Verenigingsjaarboekjes van 1925-2016
Statuten en huishoudelijk reglement 1986 (ook één 1979 versie aanwezig).
De Uittocht (twee originele en één A4-versie)
Verhalen van toen (1-4)
Terugblik en belevenissen uit het verleden (deel 1 & 2)
Beperkt aantal dubbele exemplaren verenigingsjaarboekjes 1933-2016
Beperkt aantal mededelingen van het bestuur (1978-1992 -- 22 stuks)
Lijst van deelnemers reünies 28/8/82 & 25/8/84 en ALV 22/3/86.
10-2

Cadeaus weggegeven door de vereniging
Muurtegel met het menu van de jubileum lunch 1974
Muurtegel van de eerste Camphuys (te koop in 1979)
Menu viering 60-jaar bestaan v/d vereniging (1984); van de beddensprei foto, die
daarop was geplakt bestaan nog ca. 30 kopieën
Kalenders 1986 (gebruikt) & 1987
Kalender platenset van 1989 (niet compleet); van 1988 is geen enkele plaat
1 doosje met 4 onderzetters 1989
Kalenders 1998 (een schilderij van R. de Vries met maandblaadjes)
Verjaarskalender jubileum 2004 (goede én een misdruk)
Menu algemene jaarvergadering 2004
KPM-tafelvlaggetje t.g.v. het 85-jarig bestaan in 2009
KPM-bierviltjes (twee maten) (2012)
Enkele menu's van bijeenkomsten
Presse-papier 'ms Tegelberg' (jubileumgeschenk 2014)
Missend, worden nog gezocht:
Stropdassen & shawls zoals aan leden verkocht in 1983
1986 Kalender zoals aan leden verkocht
1988 Kalender zoals aan leden verkocht
1989 Kalender zoals aan leden verkocht
Door de vereniging aan de KPM-directie geschonken en thans deel van de Nedlloyd
kunstcollectie:
Borstbeeld van Lambach t.g.v. 50 jarig jubileum
Schilderstuk Barend Fokkes t.g.v. 75 jarig jubileum
Artikelen verkocht door de vereniging
1 set Jubileumpostzegels t.g.v. het 90-jarig bestaan v/d vereniging in 2014
1 set postzegels t.g.v. de eerste gecombineerde KPM-RIL reünie, 7 mei 2016
Een verenigingspeldje is nog niet aangeschaft
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Cadeaus ontvangen door de vereniging
KPM vereniging-oprichtings-vlag d/d/1 nov 1924
Ned. vlag met borduurwerk1924-1934 en toevoegsels 1949 & 1984
KPM-gedenkpenning met inscriptie voor 25-jarige jubileum vereniging
KPM bureau vlaggenstok met inscriptie voor 40 jr jubileum (RVS)

Een houten (voorzitters-?) hamertje met KPM-uniformknopen aan 2 zijden
Wandkaart dienstlijnen KPM in Ned. Indië ontbreekt (Jaarboekje 1984 blad 10)
Herinneringsplaquette Jakarta HK in 2009 - SAR
Herinneringsplaquette Jakarta HK in 2009 Research
Herinneringsplaquette Surabaya in 2009
Mini CD met 2008-presentatie van haven Surabaya
Foto binder nostalgiereis voor de reunie 2009
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Publicaties uitgegeven door de KPM en geschonken door leden #1
Het personeelsblad 'de Uitlaat' van 1946-1966 waarbij de volgende nummers
ontbreken:
1946: van de 12 maanden (38 nummers) - mei, juni, sep, okt, nov & dec
1949: van de 24 nummers- 4, 5 & 17
1961: van de 6 nummers- 1
Beperkt aantal dubbele exemplaren van 'De Uitlaat'
Map waarin de heer G. Knijpenga de Uitlaat-pagina's van de door hem gepubliceerde
'Archipel-vaart in het verleden' heeft geplakt
G. Knijpenga personal effects
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Publicaties uitgegeven door de KPM en geschonken door leden #2
Een halve eeuw Paketvaart (twee waarvan één in originele doos)
De KPM in Oorlogstijd
Map statuten van de maatschappij
Dienstregeling KPM 1936 (in slechte staat - vermolmd)
Dienstregeling KPM 1940 (kaart hangt bij het KPM-oorlogsmonument in Egmond aan
Zee)
Dienstregeling KPM 1957 met kaart
Jaarverslagen voor de KPM-aandeelhouders 1938-1965
Map met diverse ranglijsten (originelen en kopieën)
Map van kapitein C.O.H. Hindriks met enkele ranglijsten
Lijst van KPM-schepen d.d. 1 oktober 1963 met namen officieren
(ex heer E. de Vries)
Fotokopie van het boekje 'Australia via Java by the KPM'
To South Africa: The Golden Country. Boekje uit juli 1935 voor passagiers
84 nieuwe menukaarten - KPM (diverse)
Lunchmenu van het ms Tosari d.d. 16 juni 1951
De werkplaatsen van Tandjong Priok (3 delen), beschrijving en beschouwing
uit nalatenschap van Ir. J.A.H. Gooszen
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Publicaties door de KPM en KPM-objecten geschonken door leden #3
publicaties:
Pensioen statuten en reglementen
Spaarfondsen
enkele reglementen van andere organisaties
Instructies voor stuurman v/d redewacht
Tropische Gezondheidsleer van dr. P. Peverelli
Handleiding veiligheidslampen, gasmaskers een zuurstoftoestellen aan boord
objecten voor algemeen gebruik door de KPM:
Twee maatschappijvlaggen (3 kleeds)
Draai-asbak

IJscoupe, bierpul & wijnglaasje
Statietrap walkant-zijkleed (2 exemplaren)
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Papierzaken geschonken aan de vereniging
Enveloppes met papier van o.m.
De heer Cees de Lathouder
De heer Frans Scheefhals
Mevrouw Adri Kiepe-Huig (oud-erelid)
Kapitein Eugène van Luyk
Verhalen en brieven van Eugène van Luijk (boek)
Kapitein F. Verburg over Ophir + contract wtk P. Groenewegen
Tineke van Altena Schoorel, oud directie-secretaresse
Hoofdwerktuigkundige Ary van Drielen (incl foto-album)
Mevrouw T. Reyenga
Theo van Weymarshausen
Diploma's en documenten van Pieter Plat
Levensverhaal van Hendrik Engelsman: (1857 - 1942)
Multibinder met brieven (1953 & 1957) en foto's van de heer A.F. Lancker, KPMagent; tevens kopieën van zijn artikelen in De Uitlaat o.m. onder het pseudoniem V.R.
Uytmaer
Los papier
Uitspraak van de RvdS over stoten ms Sinabang
Plattegronden van Maleisië
Blauwe Wimpel nov 1980 - KPM-exodus - H.H.W. Groot
Blauwe Wimpel mrt 1984 - Muiterij Van Cloon 1922 - K. Vliek
Blauwe Wimpel mei 2002 - oorlogsgedenkteken KPM - R. de Mes
Stand by juni 2008 - KPM oorlogsgedenkteken(s) - R. de Mes
Navigare juni 2015 - Toespraak bij KPM-oorlogsgedenktreken(s) - R. de Mes
Maidentrip Tasman II in Melbourne (o.a.uit krant)
Verslag koop/vertrek GG s'Jacob (I) in 1891/92
Verslag status van de schepen in april 1946
Reünie Teloek Bajoer 12/6/2002
Register "Geschiedenis van Nederland ter Zee"
KPM overdruk uit "Neerlands Welvaart"
Vlootlijst KPM (48 pagina's)
The South African Exporter - August 1960 - Van Riebeeck - Trade exhibition ship
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Foto's, videobanden, CDs en DVDs geschonken aan de vereniging
Beeldmateriaal 80 jarig jubileum (2004)
foto's van mevrouw A. Schabracq
film van heer H.C. Meyer (2004)
twee foto's door de heer A.R. Kelder
mapje foto's door de heer A.J.J. Mulder
Beeldmateriaal 90 jarig jubileum (2014)
video door de heer A. Schmale
Andere tijden TV-programma (6 dec 2007)
Back-up oude website-programma's - archief-instructies
KPM-foto's gemaakt door de heer G.J. Hosmar
met inhoudslijst op CD 200 opnames uit de periode 1958-1968
KPM film van de heer H.C. Meyer

VONDO-radio-programma's (interview KPM-ers)
Filmbeelden over oud Indië (1u20m)
Filmbeelden over oud Indië (2u30m)
Gordel van smaragd (Borneo/Sumatra)
Het Havenbedrijf van de KPM te Tandjong Priok
KPM schepen en havens v/d heer J. v/d Worp
Lantaarnplaatjes van de heer D. Bonne
Video exodus van de heer Hofstede
Een Leven op Zee (VPRO - 4 okt 1999)
Foto's (enkele ingelijst)
Twee ingelijste foto's van kapitein W.F.Th. Brijl en echtgenote.
ms Siaoe
Verjaardag van onbekende KPM-er in Bandjermasin in 1921
Enkele foto's van Tandjong Priok en Kali Mati (v/d heer M.L. Witsema)
KPM-vlag in lijst 10/4/1918 - 10/10/1930 (batik?) (glas gebroken)
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Zwaar materiaal geschonken aan de vereniging
van de heer W.J. Pronk
Directie foto-album van KPM-schepen
van de heer J.B. van Oosterhput (bedrijfsleider v/d Kali Mati)
Kali Mati foto-album (bladen verteerd) in prachtige kist
Kali Mati foto-album afscheidsgeschenk
Twee koperen asbakken gemaakt op de Kali Mati
Eén telegraaf asbak met sigarenpuntsnijder (beschadigd)
Model van de Boissevain (1:1250 in 3 delen) in originele doos
van een onbekende medewerker
Foto-album van de Kali Mati & andere scheepswerven

10-10 Boeken geschonken aan de vereniging
KPM stoomvaart & staatsvorming in Indische Archipel door J.N.F.M. à Campo
geschonken door hwtk J.R. Holman)
De KPM schepen van Tempo Doeloe' - L. Lindeboom (nr 12 ontbeekt)
Boissevain Ruys Tegelberg -- Henk Slettenaar (geschonken door Hans Ormel)
Indië en de Zee van J.P. Nieborg
Leven en werken in Indië van L.H.C. Horsting (geschonken door gezagv. W. Koning)
Poststempels KPM en JCJL tot 1970 van Cockrill & Haalebos (2x)
Het vergaan van de 'Van der Wijck' door E.A. Bik (geschonken door de auteur)
Nostalgie in techniek van R. Beijk (geschonken door de auteur)

